
NOTULEN 
 

Notulen MedezeggenschapsRaad 

WOENSDAG 17 JUNI 2020   20.00-22.00 uur 
Locatie DDV 
 
Deelnemers:   Inez, Klaas, Peter, Carolien, Bram, Margriet, Yolanda, Lennart, Baukje   
 

Welkom 
 

Notulen 18 mei (=25 mei)  
De notulen zijn nog niet goedgekeurd. 
NOTE: op vrijdag 19 juni zijn de notulen alsnog goedgekeurd en geplaatst op de website. 
 

Actielijst doornemen 
 

Vergaderrooster MR 
Het vergaderrooster 2020/2021 is goedgekeurd. 
 

Nieuwe leden MR en GMR 
MR: Er hebben zich tot nu toe drie kandidaten gemeld voor de MR. Wordt opgepakt door Peter. 

GMR: Bram zal plaatsnemen in de GMR en ook blijven in de MR. Baukje zal namens de leerkrachten 
plaatsnemen in de GMR en blijft ook voorzitter van MR. 
 

Klimaatbeheersing  

Inez heeft Arnoud Wever gesproken. Er is contact geweest met Breedsaam over de verbouwing op 
Dr. De Visser. Ook punten voor de Rietvink heeft hij ook meegenomen in zijn vragen. De 

ventilatiekanalen daar werken niet goed. Moet op de agenda van de MR blijven staan. 
Binnen 6 weken wil Breedsaam graag beginnen met de verbouwing op Dr. De Visser. Inez zal de 
zaken goed met Breedsaam overleggen eer er gestart gaat worden. 

 
Enquête schooltijden 

a) Enquête schooltijden: Inez heeft de collega’s van dr. De Visser gevraagd of er draagvlak is voor een 
continurooster. 39% is voor behoud van oude schooltijden, 17% is voor het 5 gelijke dagen model en 
43% voor de tijden zoals ze afgelopen tijd (Coronarooster) zijn geweest. Bij enquête naar ouders 

over de voorkeur moet er wel 80% respons komen. Voordat de enquête er volgende week uit gaat 
stuurt Inez deze langs de MR ter goedkeuring. 

b) Splitsing groep 1 en 2 DDV volgend schooljaar: Inez heeft de ouders van dr. De Visser een brief 
gestuurd met uitleg hoe er tot deze keuze is gekomen vanuit directie. Er zijn na deze brief positieve 

reacties gekomen richting directie. Leerkrachten geven aan deze manier van werken fijn te vinden. 
De groepen zijn nu groot, maar zouden in combinatiegroepen even groot zijn geweest (einde 
schooljaar zijn kleutergroepen altijd groot). Conclusie: de MR geeft vanavond een positief advies om 

de groepen te splitsen. 
Baukje maakt een opzet tot brief nav van mail die een ouder naar de MR heeft gestuurd. Dit gaat 
eerst langs de MR en Inez.  
 

Invulling formatie 
Op de Dr. De Visser is alles rond sinds vandaag. Op de Rietvink is nog een vacature in groep 5. Lennart vult 
daar 1 dag in en er zijn dus nog 4 dagen open. Hier is Inez nog mee bezig en hoopt daar nog deze week 
meer duidelijkheid te krijgen. 

 

Evaluatie schoolplan 
Na de zomer blijft het een speerpunt om de doelen vanuit de stuurgroepen door te geven aan de externen 
voor de ateliers. Dit is, mede door de Coronatijd, nog niet helemaal en overal gelukt. Verder zijn de reacties 
positief over de invulling van de externen. 

Na de zomer ook goed blijven kijken naar vasthouden van de zelfstandigheid van leerlingen, Google 
Classroom blijven inzetten, expertise en investeren op het gebied van ICT en eenduidige communicatie 
richting ouders. Het aspect ‘ruimte’ is ook ter sprake gekomen. Hoeveel plaats heb je in je klas bij een halve 
en volle klas? Wat doet dit met leerkrachten en leerlingen onderling? Buitenruimtes nog beter benutten. Inez 

https://www.derietvink-breda.nl/
https://www.drdevisserschool.nl/


kijkt, samen met de stuurgroep NMT, naar opties om het bewegend leren buiten uit te bouwen. Hier is 

subsidie voor. Schoolplein aanpakken is daar een voorbeeld van.  
Goed in de gaten houden dat het aanstellen van externen niet na een jaar ineens kan worden stopgezet. Er is 
nu geld om de werkdruk te verlagen, maar wellicht over een jaar niet meer. 

Kan er deels iets met sponsoring gedaan worden? Denk aan laptops via Mediamarkt oid. MR gaat akkoord 
met voorstel inzetten werkdrukverlaging. 
 

Evaluatie functioneren MR 
Inez ervaart het als prettig om elke vergadering aan te sluiten. De gehele MR ervaart dit ook als positief. 

De oudergeleding van de MR voelt meer betrokkenheid dan voorheen. Inez vindt de MR momenteel ook erg 
positief werken.  
Baukje als voorzitter wordt ook als fijn ervaren en dit blijft dan ook volgend jaar zo.  
Dit jaar hebben we wel de notulen van GMR gemist. Volgend jaar zou de MR dit wel weer graag ontvangen. 

 

Nieuws GMR 
Het CNV wordt volgend schooljaar uitgenodigd bij een avond van de GMR om uitleg te geven wat een MR 
precies doet. Peter raadt iedereen aan hierheen te gaan. 
ISB: De ISB heeft nog steeds zelf iemand in de GMR, vanwege veranderingen intern.  

 

Rondvraag 
Carolien: waarom moeten ouders op de stoep wachten ipv het schoolplein (1.5m)? Inez geeft aan dat het 
RIVM aangeeft ‘geen ouders op het schoolplein’. 

 

Bedankje Peter Zeeman en ouders MR 
 

Afsluiting 
 
 

 

ACTIELIJST 2019/2020   

Afspraak: Indien een actie is uitgevoerd wordt deze geheel verwijderd.    
Iedere nieuwe actie wordt onderaan volledig ingevuld (actie, wie, wanneer)   

NR   DATUM   ACTIE   DOOR   WANNEER   OPMERKING   

1  10-09-2018   jaarplan: op begroting zetten 
schooljaar 2019/2020 
klimaatbeheersing lokalen    

Inez   03-02-2020   Voortgang delen   
Ieder jaar terug op 
agenda zetten   

2  02-09-2019   Op zoek naar nieuw MR lid 

RV i.v.m. aftreden Peter Zeeman   
  
Peter schrijft een stukje voor de 

Extra Nieuwsflits na de meivakantie  

MR RV   
  
  

EXTRA  
NIEUWSFLITS  
DE RIETVINK   

  

3 17-6-2020 Verbouwing DDV en 
ventilatiekanalen RV en DDV 

Inez Eerste 
vergadering 
nieuwe 

schooljaar 

 

 
   

BESLUITEN 2019/2020  
DATUM   OMSCHRIJVING  OPMERKING  :  
02-09-2019  Goedgekeurde notulen worden door Yolanda op de 

schoolsite gezet  
  

08-01-2020  TSO gelden DV gaan omhoog naar 2 euro per keer    
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